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Θέμα: Αναφορά 1157/2011, του Giuseppe Di Maio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη δημιουργία μητρώου καταγραφής περιστατικών καρκίνου στην περιοχή 
Nocera-Sarno (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι στην περιοχή της Nocera το 70% των θανάτων προκαλείται από 
καρκίνο, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης ασθενών και ληπτών μοσχευμάτων, και ότι 
σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 30% στα κρούσματα καρκίνου.

Σύμφωνα με την αναφορά, ενδέχεται να υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών των στοιχείων και 
της μόλυνσης (ιδίως των υδάτων) που παρατηρείται στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
αναφέρων ζητά τη σύσταση ενός μητρώου καταγραφής περιστατικών καρκίνου στην περιοχή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων παρουσιάζει τους ισχυρισμούς της Ένωσης ασθενών και ληπτών μοσχευμάτων 
(«AMDOT») βάσει των οποίων τα κρούσματα καρκίνου στην περιοχή Nocera-Sarno 
αυξάνονται εξαιτίας της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Ο αναφέρων προτείνει τη δημιουργία 
ενός κέντρου για τη μελέτη και την πρόληψη μορφών καρκίνου που προκαλούνται από τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος.

Η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους μέλους, εν 
προκειμένω της Ιταλίας. Η Ιταλία έχει ήδη προβεί στη σύσταση μητρώων καταγραφής 
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περιστατικών καρκίνου. Από το ιταλικό δίκτυο μητρώων καταγραφής περιστατικών καρκίνου 
μπορεί ενδεχομένως να διευκρινιστεί εάν η εν λόγω περιοχή καλύπτεται ήδη από κάποιο 
τέτοιο μητρώο βασισμένο στον πληθυσμό και αν τα προαναφερθέντα στοιχεία αντιστοιχούν 
στις ενδεχομένως υφιστάμενες επίκαιρες καταγραφές.

Πέρα από τα περιστατικά καρκίνου, οι συγγενείς ανωμαλίες αποτελούν εξίσου σημαντικό 
δείκτη κατά την παρακολούθηση των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία. 
Οι ιταλικές αρχές θα διευκρινίσουν εάν συλλέγονται συστηματικά παρόμοια στοιχεία για την 
εν λόγω περιοχή – σε συνεργασία, παραδείγματος χάριν, με το Ευρωπαϊκό Αρχείο Συγγενών 
Ανωμαλιών και Διδύμων (EUROCAT).

Τέλος, οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος 
αποσκοπούν στην πρόληψη έκθεσης του πληθυσμού σε επικίνδυνες ουσίες του 
περιβάλλοντος.

Συμπέρασμα

Εναπόκειται στις ιταλικές αρχές η απόφαση για τη δημιουργία ενός κέντρου στην περιοχή 
Nocera-Sarno με σκοπό την παρακολούθηση και την πρόληψη των επιπτώσεων που 
συνεπάγεται για την υγεία η έκθεση σε επικίνδυνες περιβαλλοντικές ουσίες. Πληροφορίες 
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και την υφιστάμενη κάλυψη των κρουσμάτων καρκίνου 
στην Ιταλία διατίθενται από τα σχετικά ιταλικά μητρώα καταγραφής.

Όσον αφορά το ζήτημα της παρακολούθησης, κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη 
συμπληρωματικά και τα εμβρυοτοξικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την 
παρακολούθηση συγγενών ανωμαλιών.


